
) ُقْل ِإني 56َما أَنَْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن (ُقْل ِإني نُِهيُت َأْن َأْعُبَد الِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللِه ُقل ال َأتِبُع َأْهَواءُكْم َقْد َضَلْلُت ِإًذا وَ ( 
بـُْتم ِبِه َما ِعنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِ  ي وََكذبن رَنٍة م ُر اْلَفاِصِليَن (َعَلى بـَيـ ) ُقل لْو َأن 57ِه ِإِن اْلُحْكُم ِإال ِلّلِه يـَُقص اْلَحق َوُهَو َخيـْ

َنُكْم َواللهُ َأْعَلُم ِبالظاِلِميَن (   ) ) . 58 ِعنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اَألْمُر بـَْيِني َوبـَيـْ
  ] . 58 -56[ األنعام : 

 ----------  
  يا حممد هلؤالء املشركني املعرضني عن عبادة اهللا إذا دعوك إىل عبادة آهلتهم .)  ُقلْ ( 
ين أن أعبد الذين تدعون من دونه من األصنام واملعبودات اليت إن اهللا ا) ِإني نُِهيُت َأْن َأْعُبَد الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه  (

َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإَىل الِذيَن ِمْن قَـْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن َعَمُلَك َوَلَتُكوَنن ِمَن ( εبيه تعبدوا كم دون اهللا ، ألن اهللا قال لن
  رين ) .ْعُبْد وَُكْن ِمَن الشاكِ َفا) أي : بل اهللا وحـده ( َبِل اللَه .  اْخلَاِسرِينَ 

، أي : مهوياتكم اليت متيل إليها نفوسكم باتباع اهلوى والباطل ،  ولقد اين اهللا عن اتباع أهوائكم  أي : )ُقْل ال أَتِبُع َأْهَواءَُكْم ( 
  ) واملعىن : ال أتبع أهواءكم الباطلة يف عبادة األصنام واإلشراك باهللا تعاىل . أَفَـرَأَْيَت َمِن اختََذ ِإَهلَُه َهَواهُ كما قال تعاىل ( 

  . ويف هذا تنبيه على ضالهلم ♦
  واهلوى : ميل النفس ، وأكثر ما يطلق يف الشرع : إىل ميلها إىل ما ال ينبغي .

فإن خالفت أمر ريب عز وجل وعبدُت آهلتكم اليت تعبدون أو اتبعت أهواءكم فيما تريدون )  َقْد َضَلْلُت ِإذًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ ( 
( والضالل ضد  وسلكت على غري اهلدى ، فصرت ضاًال مثلكم على غري استقامة . خمالفاً بذلك أمر ريب ، فقد تركت حمجة احلق ،

  الرشاد ) .
  ويف هذا أنه جيب على اإلنسان أن يتربأ من عبادة غري اهللا . ♦

  ) . َطَرِين فَِإنُه َسيـَْهِدينِ ِإال الِذي فَ .  َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَاِهيُم ِألَبِيِه َوقَـْوِمِه إِنِين بـَرَاٌء ِمما تَـْعُبُدونَ كما قال تعاىل ( 
َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما .  َوال أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدمتُْ .  َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبدُ .  ال أَْعُبُد َما تـَْعُبُدونَ  . ُقْل يَا أَيـَها اْلَكاِفُرونَ وقال تعاىل (

  ).َأْعُبدُ 
َا ُهوَ وقال تعاىل ( ا ُتْشرُِكونَ  ُقْل ِإمنِين بَرِيءٌ ِممإَِلٌه َواِحٌد َوِإن . (  
ا أَفـََلْت قَاَل يَا قَ وقال تعاىل ( َهَذا َأْكبَـُر فـََلم ْمَس بَازَِغًة َقاَل َهَذا َريبا رَأى الشا ُتْشرُِكونَ ـفَـَلمبَرِيءٌ ِمم ْوِم ِإين . (  
  ) . بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء قَاَل ِإين ُأْشِهُد اللَه َواْشَهُدوا َأين بَرِيءٌ ِمما ُتْشرُِكونَ ِإْن نـَُقوُل ِإال اْعتَـَراَك وقال تعاىل (

  وفيها أن من اتبع هواه بغري علم وال دليل أنه ضال وأنه ليس من املهتدين . ♦
َنٍة ِمْن رَبي(  ي َعَلى بـَيـة اهللا اليت أوحاها إّيل .ـين على بصرية من شريعأي : قل يا حممد هلؤالء املشركني ، إ)  ُقْل ِإن  
ُتْم ِبِه  ( بـْ وهو القرآن ، واختاره ابن عطية ، والبغوي .أي : وكذبتم باحلق الذي جاءين من اهللا ) وََكذ  

  وقيل : إن الضمري يعود إىل الرب ، أي : وكذبتم بربكم .
  أقرب مذكور .واختاره الطربي ، والرازي ، والشوكاين ، والسعدي ، ألنه 

  وقيل : وكذبتم به ، أي : بالعذاب ، وقيل : بالبينــة .
ْعِجُلوَن ِبِه (  : هذا الذي  ε) أي : من العذاب ، فهو ليس بيدي وإمنا بيد اهللا ، فإن الكفار كانوا يقولون للنيب َما ِعْنِدي َما َتْستـَ



  ددنا به من عذاب اهللا ، فإن كنت صادقاً نبياً فعّجله لنا ، كما ذكر ذلك اهللا عنهم يف آيات :
  ) . َوقَالُوا َربـَنا َعجْل لََنا ِقطَنا قَـْبَل يـَْوِم احلَِْسابِ كقوله تعاىل (
َنا ِحَجاَرًة ِمَن السَماِء أَِو ائِْتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ َوِإْذ قَاُلوا اللُهم ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْق وقال تعاىل (   ) . ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَليـْ
  ) . َوَيْستـَْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذابِ وقال تعاىل ( 
ُهُم اْلَعَذاَب ِإَىل وقال تعاىل (   ، وملَ ال تعجله ؟ء حيبس العذاب ويؤخره: أّي شييْ ): أأُمٍة َمْعُدوَدٍة لَيـَُقوُلن َما َحيِْبُسهُ  َوَلِئْن َأخْرنَا َعنـْ

  ) من اآليات اليت تقرتحوا علّي . َما ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِهِ ( وقيل : 
، ملا لكم كم وأجّ أي : إمنا يرجع أمر ذلك إىل اهللا ، إن شاء عّجل لكم ما سألتموه من ذلك ، وإن شاء أنظَر )  ِإِن اْلُحْكُم ِإال لِلهِ ( 

  له يف ذلك من احلكمة العظيمة .
  ) اْلَحق َنا إِلَْيَك َهَذا ، كما قال تعاىل ( أي : خيرب اخلرب احلق ويبينه البيان الشايف) يـَُقص َحنُْن نـَُقص َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا أَْوَحيـْ

، ويكون املعىن : ( يقص احلق ) أي : يتبع احلق فيما يفصل به  ) ، وحيتمل أن يكون ( يقص ) من قْص األثر مبعىن تِبَعه اْلُقْرآنَ 
  بينكم .

ُر اْلَفاِصِلينَ (  ، ألنه ال يقع يف حكمه وقضائه حيف إىل أحد ي : هو خري من بّني ومّيز بني احملق واملبطل وأعدهلم ) أ َوُهَو َخيـْ
  لوسيلة له إليه وال لقرابة وال مناسبة ، وال يف قضائه جور .

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ بني الناس يوم القيامة كما قال تعاىل (ويفصل  ♦   ِإن َربَك ُهَو يـَْفِصُل بـَيـْ
العذاب ، فاحلكم لنا  ويف هذه اآلية أن احلكم هللا مجيعًا ، وإن سبب النزول خاص يف احلكم الكووين ، حيث قالوا : عجل ♦

هللا ، فال تشريع ألحد ، وال حتليل ألحد إال له سبحانه ، فاحلالل ما أحله اهللا ، واحلرام ما حرمه اهللا ، والدين الكوين والشرعي 
  ما شرعه اهللا .

  .)  َعجْل لََنا ِقطَنا قـَْبَل يـَْوِم احلَِْسابِ أي : قل يا حممد هلؤالء الكفار الذين يستعجلون العذاب بقوله ()  ُقلْ ( 
ْعِجُلوَن ِبهِ ـنْ َلْو َأن عِ  (   ) أي : العذاب الذي تستعجلون به ، لو كان بيدي لعجلته عليكم . ِدي َما َتْستـَ
َنُكْم  (   أي : لعجلته لكم ألسرتيح منكم ، ولكنه بيد اهللا .) َلُقِضَي اْألَْمُر بـَْيِني َوبـَيـْ

  وقيل : بسؤايل وطليب ذلك .
  فى عليه من أحواهلم شيء ، فيمهل وال يهمل .ال خي)  ُم بِالظاِلِمينَ ـَواللهُ َأْعلَ ( 

  فاهللا تعاىل أعلم بالوقت الذي ينزل فيه عذام .
  وفيه ديد ووعيد .
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